
MATERIAŁY DLA GRUPY BIEDRONEK 20-24.04.2020r 

Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEJ ZAGRODY 

 
1.Wiersz ,,Marsz dla wiosny’’ B. Szelągowskiej 

 

Idzie gąska po podwórku. 

Za nią gąski – jak po sznurku. 

Idą zgodnie i gęgają, 

za swą mamą powtarzają. 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

 

Kto melodię taką zna? 

Mama gąska zagęgała, 

bo przywitać wiosnę chciała. 

Małe gąski też gęgały, 

wiosnę także witać chciały. 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Nagle kogut ścieżką wąską 

przybiegł za ostatnią gąską. 

Gęgać nie potrafi wcale, 

za to pieje doskonale! 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Nawet kotka, choć ciut głucha, 

też muzyków chce posłuchać. 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Rodzic czyta wiersz i pyta dziecko: Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę?, W jaki sposób to 

robiły?. Rodzic powtarza wiersz, a dziecko za nim fragment: Gę, gę, gę, ga, ga, ga!, Kto melodię taką 

zna? 

 



    
 

 

   



   
 

 

  
 

2. Odgłosy z wiejskiej zagrody 

 

Dziecko próbuje odgadnąć, jakie zwierzę słyszy 

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50


3. Zabawa naśladowcza „Na wiejskim podwórku” 

 

Dziecko biega w tempie podanym na bębenku, bądź do muzyki. Zatrzymuje się i na hasło: Pieski – 

chodzi na czworakach i naśladują szczekanie psa, na hasło: Koniki – biegnie, zatrzymuje się i grzebie 

kopytkiem, na hasło: Koguty – staje na jednej nodze i naśladuje pianie koguta. 

 

4. Nazwy domów zwierząt gospodarskich 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 

5. Piosenka ,,Dziwne rozmowy’’ sł. Aleksandrowicz, muz. Zaliński 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

 

 

1.W chlewiku mieszka świnka i trąca ryjkiem drzwi.  

Gdy niosę jej jedzenie − to ona: kwi, kwi, kwi. 

 

2. Na drzewie siedzi wrona, od rana trochę zła.  

Gdy pytam: Jak się miewasz?, to ona: kra, kra, kra.  

 

3.Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma.  

Ja mówię jej: Dzień dobry!, a ona: kwa, kwa, kwa.  

 

4.Przed budą trzy szczeniaczki podnoszą straszny gwałt. 

 Ja mówię: Cicho pieski!, a one: hau, hau, hau. 

 

 

6. Zabawa ruchowa do piosenki 

 

Noga goni nogę  

Biegają koniki  

Stukają kopytka  

W rytm muzyki  

Jedna noga tupie: tup, tup, tup  

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk  

Konik skacze sobie: hop, hop, hop  

Koniku w drogę! Wioooooooooooo!  
 
http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3 

 

7. Zagadki 

 Chodzi po podwórku,  

woła: „Kukuryku”. 

On i jego przyjaciele,  

mieszkają w kurniku.  

(kogut) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ
http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3


 Bawię się w błocie, 

krzyczę: „Kwiku, kwiku”.  

Mieszkam w chlewiku .... 

(świnia) 

 

 Często wołam: me, me, me.  

Czy ktoś wełnę moją chce?  

( owca) 

 

 Bywa siwy, gniady, kary,  

wozi ludzi i ciężary. ... (koń) 

 

 Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. ...(krowa) 

 

 Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo  

boją się go myszy. ...(kot) 

 

 Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma.  

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś) 

 

8. Praca plastyczna ,,Krowa na łące’’ 

 

Przykładowe prace 

 

 
 

 

 



 
 

 

9. Zestaw zabaw ruchowych wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.  

 

1). Poznawanie własnego ciała: 

- chodzenie na sztywnych nogach, 

- w siadzie, uderzanie o podłogę całą stopą- szybko i wolno, 

- zabawne miny - naśladowanie min pokazywanych przez rodzica, 

- dziecko z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie i wykonują poszczególne czynności: kładą rękę na 

głowie, potem na głowie partnera, wskazują palcem swoje czoło, a potem czoło partnera, mrugają 

jednym okiem, dotykają swojego nosa, a potem nosa partnera, chwytają się za ucho, a potem chwytają 

za ucho partnera, poklepują swoje kolano, a potem kolano partnera, masują łydki, głaszczą uda, klepią 

się po brzuchu, poprawiają fryzurę                                                                                       

2). Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu: 

- w parach - dziecko ucieka, skacząc na złączonych nogach, a rodzic je goni, 

- dziecko leży na plecach, rodzic obchodzi je na czworakach, później następuje zmiana 

3). Nawiązywanie kontaktu z partnerem: 

- ćwiczenia z leżenie tyłem - leciutkie ciągnięcie przez partnera za przeguby rąk, 

4). Poznawanie przestrzeni: 

- przeciąganie się jak najwyżej – rodzic i dziecko leżą na podłodze i sięgają rękoma i nogami ,,do 

sufitu’’, wyciąganie ich jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni gestu wkręcania żarówki 

- bączek – rodzic i dziecko siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach i lekko podniesionymi, 

odpychając się rękoma, każdy próbuje obracać się w miejscu wokół własnej osi 

5). Ćwiczenia kreatywne: 

- wymyślanie sposobu poruszania się robotów 

 

10. Wiersz do nauki na pamięć 

 

WIERSZ ,,KACZUSZKA’’ D. GELLNEROWA 

 

Po wodzie chodzi kaczuszka, 

pełno błota ma na nóżkach. 

- Nie brudź się, kaczuszko, proszę, 



spójrz, kupiłam ci kalosze. 

 
11. Utrwalanie pojęcia prawej i lewej strony ciała 

 

Zakładamy dziecku kolorową frotkę na prawej rączce i informujemy, że to jest prawa ręka, a druga 

ręka bez frotki to rączka lewa. 

Zabawa ,,Połóż prawą rękę na…’’, bioderku, kolanie, głowie, następnie ,,Połóż lewą rękę na…’’ 

bioderku kolanie, głowie itp. 

Zobacz, co mamy po prawej stronie ciała? (prawe ucho, oko itp.) 

Zabawa ruchowa „Marsz pod dyktando”. Dziecko maszeruje. Rodzic wybija rytm na bębenku  

i wydaje polecenia: w prawo, w lewo, prosto. 

 

12. Karty pracy 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dodatkowo: 

 

 Bajka ,,Trzy małe świnki’’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eeYka9JOOcs 

 

 ,,W wiejskiej zagrodzie ‘’ B. Forma – opowieść ruchowa 

 

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po pokoju, naśladowanie głosów 

ptactwa domowego: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eeYka9JOOcs


•   kury - ko, ko, ko 

•   indyki - gul, gul, gul 

•   kogut - kukuryku 

 

- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami.  

 

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą 

stronę. 

 

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż. 

 

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód. 

 

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczają się na 

czworakach. 

 

- Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście przez małą przeszkodę, 

np. poduszki 

 

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia przodem, 

podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą 

stronę. 

 

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - przechodzą z 

leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach, przejście przez "mostek" 

(jak wyżej). 

 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i rąk. 

 

 

 Eksperyment ,,Kolorowe mleko’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 

POZDRAWIAM, ŻYCZĄC MIŁEJ ZABAWY!!  

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g

